Materiały do pracy dla klasy II
Data: 19 maja (wtorek)
Szczęść Boże!
Przesyłam informacje do pracy na bieżący tydzień.
Temat str. 86-87 podręcznik

43. Z Jezusem modlę się do naszego Ojca.
1. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu lub przeczytaj go
samodzielnie.

Rozmowy Karoliny
Mama Karoliny musiała wyjechać na trzy tygodnie w delegację.
Karolinie było bardzo smutno rozstać się z mamą. Bardzo ją
kocha, zwierza się jej z najskrytszych tajemnic. Mama jest jej
najlepszą przyjaciółką. Codziennie wiele czasu spędzają na
rozmowach o różnych sprawach. Karolina opowiada 228
mamie o swoich smutkach i radościach. Nie wiedziała, jak da
sobie radę bez tych rozmów. Obie przy pożegnaniu obiecały
sobie, że najpilniejsze sprawy będą omawiać w codziennych
rozmowach telefonicznych. Dzięki temu Karolina będzie czuła
się bliżej mamy i przynajmniej w ten sposób będą mogły z
sobą porozmawiać. Gdy mama wróciła, cały wieczór spędziły
razem.
Zastanów się nad pytaniami:
- Lubisz rozmawiać z mamą lub tatą?
– O czym z nimi rozmawiasz?
Z Bogiem, naszym Ojcem w niebie, również możemy rozmawiać, chociaż
Go nie widzimy.
– Jak nazywa się nasza rozmowa z Bogiem?

Przykłady pięknej modlitwy do Boga Ojca dał nam Pan Jezus, kiedy żył na
ziemi.
Jezus modlił się rano, wieczorem, a nieraz nawet i nocą. Czasem modlił się
sam, w ciszy, a czasem wspólnie z innymi.
– Jak Pan Jezus modlił się w Ogrójcu?
Apostołowie często przyglądali się i przysłuchiwali modlitwie Jezusa.
Pragnęli modlić się tak jak On. Pewnego dnia poprosili: „Panie, naucz nas się
modlić”. Posłuchajcie słów, które Pan Jezus powiedział.

Mt 6,8b-13.
„Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się
na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy
tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli
pokusie, ale nas zachowaj od złego!”
Odpowiedz na pytania:
Jak nazywamy Boga w tej modlitwie?
– Kto nauczył apostołów tej modlitwy?
– Kto was nauczył tej modlitwy?

Od tamtego czasu wszyscy uczniowie Jezusa modlą się słowami tej
modlitwy. Jest to jedna z najpiękniejszych modlitw, ponieważ
zwracamy się w niej do Boga - Ojcze. Prosimy Go o wszystko, co jest
nam potrzebne, wierząc, że kochający Ojciec wysłucha naszych
próśb.
W kraju Jezusa dzieci do swoich ojców zwracają się słowem „Abba”, co znaczy
– tatusiu. Tak też do Boga Ojca zwracał się Jezus.

Każdy z nas widział kogoś, kto się modli. Osoba taka czasem się
uśmiecha, a czasem jest poważna. Niekiedy nawet płacze.
Kiedyś pewna starsza pani płakała podczas modlitwy. Zapytana,
czy coś się stało, powiedziała, że płacze ze szczęścia, bo urodził się
jej prawnuczek. Po chwili płaczu podniosła głowę i wyciągnęła ręce
do góry, i uśmiechała się, jakby kogoś widziała. Pewien chłopiec,
gdy ją zobaczył zapytał:
– Proszę pani, do kogo się pani uśmiecha, tam nikogo nie widać.
– Nie szkodzi, ja wiem, że Pan Bóg tu jest i że mnie widzi i słyszy.
Pewna młoda dziewczyna po Mszy w kościele klęknęła na
zabrudzonej podłodze i długo się modliła. Zapomniała o swoich
białych rajstopach, o jasnej spódnicy, a swoim narzeczonym, który
stał obok. Twarz miała radosną, bo rozmawiała z Panem Bogiem…
i chociaż nikt Go nie widział, to ona wiedziała, co Bóg do niej mówi.
Uczniowie wykonują polecenia z podręcznika ze str. 88-89
22 maja – piątek
Temat 44: Wzajemna pomoc drogą do spotkania z Jezusem
zmartwychwstałym.
W materiałach jest opowiadanie „Spodnie Dominika”
Uczniowie go wysłuchują, odpowiadają ustnie na pytania:
Rodzina jest najmniejszą wspólnotą.
– Co rodzina robi wspólnie?

– Dlaczego Dominik pomyślał, że „Dobrze jest mieć kochaną
rodzinę”?
– Dlaczego koleżanki i koledzy Dominika też tak myśleli?
Podobnie myśleli ludzie, patrząc na pierwszą wspólnotę chrześcijan połączoną przez Jezusa Chrystusa, mówili:
„Patrzcie, jak oni się miłują!”
Wszyscy byli serdeczni, pomagali sobie nawzajem, dzielili się tym, co mieli.
Wstańcie, proszę i posłuchajcie, co jest zapisane w Piśmie Świętym o
pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie.
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i
w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili
wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i
wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je
każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni,
a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą
serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś
przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”.
(Dz 2,42-47)
– Jak postępowali pierwsi chrześcijanie?
– Dlaczego ludzie odnosili się do nich życzliwie?

Gdy czynimy dobro dla innych, czynimy je samemu Panu Jezusowi.
I odwrotnie, jeżeli jesteśmy niedobrzy dla innych, to tym samym
czynimy to samemu Panu Jezusowi, który przecież wszystkich nas
kocha. W każdym drugim człowieku jest Pan Jezus
zmartwychwstały.
Wasza klasa jest wspólnotą.
Nie jest łatwo bezinteresownie okazywać pomoc, ale jeżeli
kochamy Pana Jezusa, powinniśmy to czynić na co dzień.

Podręcznik str. 90-91

Uczniowie wykonują ćwiczenia z podręcznika.
Prace z tego dnia przesyłamy do oceny.

Pamiętajmy o codziennej modlitwie.

e-mail kontaktowy: religia.zdalne@wp.pl

